
 

                           

 pořádá Funny WT pro třídy E a L 

      1. 10. 2016 (sobota) a 2. 10. 2016 (neděle) 

     Diváci jsou vítaní ! 

Brno – Areál Paintballového hřiště Red Hill Park, http://www.redhillpark.cz/, Stráň 464/1, 

Štýřice, 639 00 Brno,  

Pořadatel akce: Toller klub CZ 

Pokladník: Nikol Krušberská 

Rozhodčí:  RNDr. Peter Novota, Ph.D.  

Otevírané třídy: WT E a WT L 

Maximální počet startujících v jeden den: max. 15 týmů/den 

Pro otevření třídy WT L jsou potřeba minimálně 3 přihlášené týmy. 

Pokud se pes kvalifikoval do třídy WT L není možný jeho start v nižší třídě WT E.   

Sobota: 1. 10. 2016 – Funny WT pro Toller týmy (pokud se kapacita nenaplní, bude otevřeno 

přihlašování i pro ne-Tolleří týmy.  

Neděle: 2. 10. 2016 – Funny WT pro ostatní týmy (pokud se kapacita nenaplní, bude 

otevřeno přihlašování i pro Toller týmy)  

Uzávěrka pro přednostní přihlašování týmů na sobotu i neděli: 30. 8. 2016 

 

 

 



 

                           

Program: 

Sraz účastníků :  Parkoviště na ulici Stráň, souřadnice: 49.176744, 16.591157 

Odkaz na mapě: 

https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B010'36.3%22N+16%C2%B035'28.2%22E/@49.1

76744,16.588963,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.176744!4d16.5911

57?hl=cs 

Ve dnech konání akce bude příjezd označen směrovkou.  

8:30 hod. přejímka třídy WT E 

9:00 hod. zahájení akce třída WTE 

13:00 hod. přejímka třídy WT L 

13:30 hod. zahájení akce – třída WT L 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků – bude upřesněno v informačním emailu, který dostane 

každý účastník před konání akce.  

Startovné: 450,- Kč pro člena TKCZ 550,- Kč pro nečlena TKCZ   

Hradí se bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet TK CZ č. 2900925913/2010 

Variabilní symbol = členské číslo (jen u členů TKCZ), nečleni své telefonní číslo. Do zprávy 

pro příjemce uveďte vaše jméno + Funny WT Brno. Startovné je nevratné 

Přihláška: Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.toller-klub.cz u detailu 

této akce. Pokud je vůdcem nezletilý starší 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, 

že souhlasí s jeho účastí a na akci musí být 1 rodič přítomen. Uzávěrka přihlášek je: 15. 9. 

2016. 

 

 



 

                           

Veterinární podmínky: 

1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) 

zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v 

platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna 

zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této 

vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských 

zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a 

Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého 

nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. 

3. Na akci nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně 

než 50 dní po porodu. 

4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba. Psi, kteří neprošli ve 

stanovené době přejímkou, se nesmí akce zúčastnit 

Všeobecné podmínky: 

1. Pes v den akce musí splňovat podmínku minimálního věku 10 měsíců. 

2. Akce se koná za každého počasí.  

3. Volné pobíhání psů v průběhu akce je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené 

psem, ani za jeho ztrátu, zranění či uhynutí v průběhu akce. Místa pro venčení psů oznámí 

organizátor na místě při zahájení 

4. Vůdce psa musí mít s sebou očkovací průkaz, doklad o zaplacení členského poplatku na 

aktuální rok (členové TK CZ – průkazku MSKS vydanou pro Toller klub s platnou známkou na 

rok 2016). Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen. 

5. Pořadatel a rozhodčí má právo z akce vyloučit psa prokazujícího agresivitu, a to jak vůči 

lidem, tak i ostatním psům. 



 

                           

Pořadatel: Toller klub CZ Topolová 562, Vřesina, 742 85 Organizátor: Jaroslava Fišerová 

Brožíkova 7 638 00 Brno Tel.: 777 034 640 Mail: jara.fiserova@gmail.com 

Mapka místa srazu:  

Parkoviště na ulici Stráň, souřadnice: 49.176744, 16.591157 

 Odkaz na mapě: 

https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B010'36.3%22N+16%C2%B035'28.2%22E/@49.1

76744,16.588963,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.176744!4d16.5911

57?hl=cs 

Místo konání: http://www.redhillpark.cz/, Stráň 464/1, Štýřice, 639 00 Brno 

Doporučené ubytování: Hotel Brno http://www.hotelbrno.cz/ 

K dispozici bude soutěžícím káva a čaj.  

Oběd bude řešen dovážkovou službou. Objednávka jídla proběhne při registraci. 

Naši skvělí sponzoři akce:  

 

                           

     


